
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TIRSDAG 16. JUNI 2016 KL.18.00 
RAVNEDALEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Generalen 
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Jon Olav Schiager Skinnarland, Siren 

Therese Klausen, Linda Beathe Dalane, Birthe Bratland, Tor August Christensen 
(Roverkretskontakt) 

Forfall:  Marius Romedal 
 
Årshjulet 

Siste periode 
13.-15/16.mai Roverarrangement i Vågsbygd. 13 Rovere (og aspiranter) deltok 
30.april SMUL konkurranse NSF, Baneheia. Ingen (?) deltok fra Agder KM 
 
Neste periode 
17.-19. juni SMUL leir 
18.-25.juni Norsk Roland 128, Horve 2, Sandnes – AVLYST 
25.juni – 1.juli Kretsleir, Tingvatn, Agder & Rogaland 
 
Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
Ingen 

 
Post 

Inn 30/5: Bekreftelse på tilskudd fra VABUR 
 
Annet 

Driftstilskudd fra VABUR 
Kretsen har mottatt kroner 11.900,- (17.400,- i 2015 og 24.600,- i 2014) i 

tilskudd fra VABUR for 2015/2016. Reduksjonen skyldes at VABUR 
styret har evaluert/poenggitt arrangementene våre annerledes enn 
tidligere år samt at de andre søkerne har fått mer poeng enn oss basert 
på sin aktivitet. Dermed mindre %-del av den totale potten til oss. 

Vi observerer at det kan være vanskelig å forstå hvordan poenggivingen 
egentlig slår ut for oss, men må nok også innse at vi har få 
"arrangement på kretsnivå med deltagere under 26år fra Vest-Agder der 
ungdom bidrar i planlegging og gjennomføring". 

Jarl følger opp for å se hva vi eventuelt kan gjøre annerledes ifm disse 
søknadene. 

 
 
 



Revisjonsrapporter for regnskap 2015 
Jon Olav har mottatt revisjonsrapporter for regnskap 2015 fra 4 av 7 

grupper i kretsen. Jon Olav følger opp videre. 
 
Samarbeid med Sørlandet & Aust-Agder NSF om NM kvalifisering 

Vi har god dialog med Aust-Agder krets. Kretsstyret der har enstemmig 
stilt seg positive til samarbeid. Vi savner foreløpig respons fra 
Sørlandet krets. Jarl & Anne Mette fortsetter å følge opp. 

 Aust-Agder: Positive 
 Sørlandet: ikke hørt noe 
 
Kretsleir 2016 

Jon Olav forklarte litt om haikeløypene, og Jarl om kanohaiken 
Kretsstyret gleder seg til å møte alle gruppene i kretsen på Tingvatn ☺ 

 
Kretsen økonomi 

Jon Olav orienterte kort om status på kretsens regnskap. Vi har mottatt 
kretskontingenten fra forbundet, men mye mindre enn forventet. Jon 
Olav og Jarl følger opp. 

 
Nye patruljeførerkurs 

Forbundet har bedt om en kretskontakt som kan involveres i høring ifm 
dette arbeidet. Jon Olav er vår kontaktperson. Ingen oppdatering på 
dette arbeidet per nå. 

 
Nytt ledertreningsprogram 

Forbundet legger opp til en del nye kurs – bl.a. i det nye programmet. 
Dette stod det litt om i siste Lederforum (side 8 i nr 2 2016) der det 
blant annet står at man "håper alle kretsene vil arrangere er Merkekurs i 
løpet av høsten 2016 / våren 2017." 

Kretsstyret følger opp dette på sitt første kretsstyremøte i høst – hvordan vi 
kan gjennomføre dette i vår krets. Dagskurs? Helgekurs? Fredag+lørdag 
kurs? Hvor? Når? På ledersamling en kveld? Etc.  

 
Linda Beathe og Birthe følger opp planlegging av PEFFkurs og 

Kretsbannerkonkurranse i september 
 
Neste kretsstyremøte: 30.august, Stiftegården 

 
Ref. 14. juni 2016 
Jarl 


